รายงานการดาเนินงานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
(สาหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง)
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
๑. ชื่อโรงเรียน แม่ปะวิทยาคมสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
ที่ตั้งเลขที่ ๔๖๒ ถนน แม่สอด-แม่ระมาด ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รหัสไปรษณีย์ ๖๓๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๔๖๔๓๘๐ โทรสาร ๐๕๕๕๐๖๕๒๒
E-mail: Mymaepa@hotmail.comWWW:maepa.org
๒. ชื่อผู้บริหาร นายมานิตย์ เมธานุภาพ
๓. จานวนครู ๒๔ คน
ชาย ๙ คน หญิง ๑๕ คน
๔. จานวนนักเรียน ๔๕๔ คน ชาย ๒๑๓ คน หญิง ๒๔๑ คน
๕. จานวนบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ๔ คน
ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน
๖. จานวนกรรมการสถานศึกษา ๑๕ คน
๗. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๘. รางวัลหรือผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ศิษย์เก่า
ชื่อรางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา
โครงการยุวชนประกันภัย
๒. นางนฤมล วิราวรรณ รางวัล
ชนะเลิศประเภทครูผู้รับผิดชอบ
โครงการยุวชนประกันภัย
๓.นางสาวนัฏฐิรา เจริญศรี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักเรียน
รายการทอล์กโชว์ โครงการยุวชน
ประกันภัย
๔. นายวรพล พรมมูล รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เยาวชนดีเด่น (หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 33) ระดับ
ภาคเหนือ
๕. เด็กหญิงปภานันปุ๊ดทา รางวัลชมเชย
เด็กดีเด่น(หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33)
ระดับภาคเหนือ
๖. วิทยากรการฝึกอบรมความเป็นผู้นา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินชีวิต
๗. โครงการ อย น้อย รางวัลเหรียญ
ทอง ระดับภาค
๘. รางวัลระดับเหรียญทอง การสร้าง

หน่วยงานที่ให้รางวัล
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดตาก
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดตาก

พ.ศ.ที่ได้รับ
๒๕๕๕

สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดตาก

๒๕๕๕

สานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๕๕๕

สานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๕๕๕

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๕๕๕

สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๕๕๕

๒๕๕๕

๒๕๕๕

Webpage ประเภททีม ระดับภาค
๙. รางวัลระดับเหรียญเงิน โครงการ
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับเขต
การศึกษา
๑๐. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนยอด
เยี่ยม
๑๑. รางวัลรองชนะเลิศ สื่อนวัตกรรม
Magic Tube
๑๒. รางวัลระดับเหรียญทองแดง งาน
ประติมากรรมลอยตัว ระดับภาค
๑๓. รางวัลอวดคารมมัธยมศึกษา-อุม
ศึกษา ประเภทดีเด่น

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38

๒๕๕๕

สสวท

๒๕๕๖

สสวท

๒๕๕๖

สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๕๕๕

สภ. แม่สอด

๒๕๕๕

โครงการ/กิจกรรมลักษณะที่ ๑ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาส่งเสริม
นักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยความรับผิดชอบต่อสังคม
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมและจิตสานึกประชาธิปไตย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยพร้อมไปกับการเรียนรู้
๑. เหตุผล/ความจาเป็น
การเรียนรู้ประชาธิปไตยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพื่อสอดแทรกความเข้าใจใน
หลักของประชาธิปไตยในองค์ความรู้ต่างๆและสร้างความมีประชาธิปไตยในตนเองและสังคมเพื่อการส่งเสริมพร้อม
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ สร้างความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวันในองค์ความรู้ต่างๆได้เหมาะสม
๒.๒ ประยุกต์หลักประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับหลักสูตรในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม
๒.๓ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยมีจิตสานึกในประชาธิปไตยได้เหมาะสม
.
๓. ขั้นตอนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ
๓.๑ จัดประชุมและวางแผนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
๓.๒ สร้างความเข้าใจหลักประชาธิปไตยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยมีการอบรมให้ความรู้
๓.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
๓.๔ สรุปผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและติดตามผลการนา
ประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตจริง
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการและผลที่ได้รับ
วันเดือนปี
กิจกรรม
21-25พฤษภาคม2555
เข้าค่าย ICT Camp มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (แม่สอด) อ. แม่สอด จ. ตาก
25-27พฤษภาคม2555
เข้าค่าย ภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์อิริคโรงเรียน
สรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก
11 กรกฎาคม2555
เข้าร่วมประชุมการดาเนินงานอนามัยการ
เจริญพันธุ์กลุ่มแกนนา วัยใส ณ ห้องประชุม
ศูนย์ฝึกอบรมป่าไม้ จังหวัดตาก
18 สิงหาคม 2555
เข้าร่วมการแข่งขันตอบคาถามจากหนังสือ
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โรงเรียน
กวางตง จังหวัดสุโขทัย
11 ธันวาคม 2555
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
โครงการวันรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 10 ณ ห้อง
สัมมนาเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลที่ได้รับ
การทางานร่วมกับผู้อื่น
สร้างทักษะทางภาษาและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น
องค์ความรู้การดาเนินงานอนามัยการ
เจริญพันธุ์กลุ่มแกนนา วัยใส
รางวัลชมเชย

เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้
ใหม่ๆ

28 ธันวาคม 2555

กิจกรรมวันคริสต์มาส

17-18 มกราคม 2556

กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด
เข้าร่วมโครงการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รุ่น 2 ณ ห้องประชุมเซนทารา
แม่สอด จังหวัดตาก
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
สอบธรรมะ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัด
กิจกรรมสานวินัย ร้อยใจไทย เทิดไท้
องค์ราชัน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก จัด
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการล่อล่วง
ตารวจภูธรจังหวัดตาก อบรมเยาวชน
สัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร

10-11 กุมภาพันธ์ 2556

13-15 กุมภาพันธ์ 2556
4 มิถุนายน 2555
3 ธันวาคม 2555
30 มกราคม 2556

20 กุมภาพันธ์ 2556
19 มิถุนายน 2555
12 สิงหาคม 2555
5 ธันวาคม 2555
18 ตุลาคม 2555

ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
การทางานร่วมกับผู้อื่นในการแสดง
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและความสามัคคี
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ความสามัคคีในหมู่คณะ
ความสงบและสติที่ดี
ทดสอบความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ความเป็นระเบียบวินัย

ความรู้เท่าทันภัยอันตรายที่อยู่ใกล้
ตนเอง
การอยู่ร่วมกันในสังคมและลดภาวะ
เสี่ยงในสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
ความอดทนและความเสียสละ

๕. บทสรุปจากการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและแนวคิด/แนวทางการดาเนินโครงการในระยะต่อไป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นจากการยึดหลักประชาธิปไตยในการ
ดาเนินงานต่างๆให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนาไปพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลในชีวิตประจาวันทั้งในและนอก
สถานศึกษาให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างได้เป็น
อย่างดี
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รายงาน
(นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ)

โครงการ/กิจกรรมลักษณะที่ ๒
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน
สภานักเรียน

๑. เหตุผล/ความจาเป็น
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายหลักที่จะปลูกฝังเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรมระเบียบวินัย
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการดารงส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยตลอดจนความเป็นเอกราชความ
มั่นคงของชาติให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา
ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และวิชากีฬาต่าง ๆเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนา
สติปัญญาและลักษณะนิสัยอันดีงามแก่นักเรียนเพื่อการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไปในภายภาคหน้า
นอกจากโรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้แล้วยังเป็นที่รวมของเยาวชนในวัยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะฝึกหัด
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีความต้องการเพื่อนที่จะอยู่รวมกลุ่มและทาตามกลุ่มโรงเรียนจึงต้องสนองความต้องการนี้
และใช้โอกาสนี้หล่อหลอมปรุงแต่งให้เยาวชนเป็นไปในทางที่ถูกต้อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลในการดาเนินงานพัฒนาการศึกษา
๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง
๒.๓ ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคมเช่นการเสียสละการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมอย่างมีคุณภาพเป็นต้น
๒.๔รู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
๒.๕ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง มีความสามัคคีต่อหมู่คณะ
โรงเรียนและชุมชน
๒.๖เพื่อฝึกการเป็นผู้นาและส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
๓. ขั้นตอนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน
๓.๑ กาหนดให้มีสภานักเรียนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคน
๓.๒จัดกิจกรรมนักเรียนตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

๔. กิจกรรมที่ดาเนินการและผลที่ได้รับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
20 ก.พ. 56
เลือกตั้งสภานักเรียน

27 พ.ค. 56

ค่ายสภานักเรียน

ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมหน้าเสาธง

ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย

เดือนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กิจกรรมเสียงตามสาย

5 ธ.ค. 55

กิจกรรมปลูกป่า

14 ก.พ. 56

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลที่ได้รับ
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมมีทีมสภานักเรียนที่
มีนโยบายที่ชัดเจน โดยมาจากการเลือกตั้ง
ของคณะครู นักเรียน 100%
ทีมสภานักเรียนเข้าใจในบทบาทการ
ทางาน และมีทักษะในการทางานตาม
ระบบประชาธิปไตย
ทีมสภานักเรียนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
และมุ่งเน้นการสร้างระเบียบวินัย
รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีความสัมพันธ์อันดีในหมู่
คณะ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
นักเรียนเห็นความสาคัญในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
นักเรียนมีทักษะการพูดต่อหน้าชุมชน และ
มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ชัดเจน
นักเรียนร่วมกันปลูกป่าชุมชนและเห็น
คุณค่าทรัพยากรป่าไม้
นักเรียนเป็นคุณค่าและตระหนักในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. บทสรุปจากการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และแนวคิด/แนวทางการดาเนินโครงการในระยะต่อไป
พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจของการดาเนินการโครงการสภานักเรียนในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก และมีความพึงพอใจผลการดาเนินการของโครงการอยู่ในระดับดีมาก ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมใน
โครงการและประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก ความต้องการในการจัดโครงการนี้ อยู่ใน
ระดับดีมาก และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีมาก สรุปผลการดาเนินงานโครงการสภา
นักเรียนในโรงเรียนพบว่า การดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
แนวทางการดาเนินโครงการในระยะต่อไป คือ การดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและแทรกกิจกรรมสู่อาชีพ
มากขึ้น
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รายงาน
(นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ)

โครงการ/กิจกรรมลักษณะที่ ๓ การประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตยในชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประชาธิปไตยใส่ใจชุมชน
๑. เหตุผล/ความจาเป็น
การสร้างประชาธิปไตยในชุมชนเป็นการตระหนักถึงความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพื่อสร้างความ
เข้าใจในประชาธิปไตยต่อการพัฒนาชุมชนให้มีความสอดคล้องกันรวมทั้งสร้างความมั่นใจระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนอย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ สร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเรื่องประชาธิปไตยได้เหมาะสม
๒.๒ สร้างกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและโรงเรียนได้เหมาะสม
๒.๓ สร้างกิจกรรมต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยได้เหมาะสม
.
๓. ขั้นตอนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตยในชุมชน
๓.๑ จัดประชุมและวางแผนในการสร้างความเข้าใจประชาธิปไตยในชุมชน
๓.๒ จัดเตรียมองค์ความรู้และป้ายนิเทศหลักความเข้าใจประชาธิปไตยต่อชุมชนและโรงเรียน
๓.๓ จัดกิจกรรมโดยสอดแทรกการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนกับโรงเรียน
๓.๔ สรุปผลจากการจัดกิจกรรมการรณรงค์และส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนกับโรงเรียน
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการและผลที่ได้รับ
วันเดือนปี
กิจกรรม
17 มกราคม 2556
กิจกรรมกีฬาพญาหน่อกวิ้นเกมส์กับทาง
อบต. แม่ปะ
14 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการรักษ์สุขภาพ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
ณ วัดเวฬุวัน
27 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมการทอดผ้าป่ากับชุมชนระดมทุน
พัฒนาระบบน้าประปาในโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2556
การสัมมนาการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
7 มกราคม 2556
อบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
25 กันยายน 2555
อบรมยาเสพติด
21 กันยายน 2555
ประชุมผู้สมัครเลือกตั้ง สอบต. แม่ปะ
22 สิงหาคม 2555
ประชุมการเลือกตั้งนายก อบต แม่ปะ
22-23 มิถุนายน 2555
สานสัมพันธ์ อบต
9 มิถุนายน 2555
ประชุมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
7 กันยายน 2555
กองทุน นายอุดร ตันติสุนทร ให้กับโรงเรียน
11 กันยายน 2555
โครงการขับขี่ปลอดภัย

ผลที่ได้รับ
การทางานร่วมกับผู้อื่นในชุมชน
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

การทาบุญร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน
ได้รับทราบทัศนคติในพรรคการเมือง
ต่อการบริหารจัดการพรรค
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิธีการป้องกันยาเสพติด
ความรู้ในเรื่อง สอบต ที่ถูกต้อง
หลักการในการเลือกตั้งนายก อบต
สร้างความสัมพันธ์ทั้งหน่วยงาน
ความยุติธรรมของชุมชน
ความเมตตาต่อผู้อื่น
ความรู้เกี่ยวกับขับขี่รถมอไซต์

19 มิถุนายน 2555

22-23 กันยายน 2555

การพัฒนาจิต
โครงการอบรมครูศิลปะโรงเรียนในฝัน รุ่น
1-3
ต้อนรับ อบต เครือข่าย

22 มกราคม 2556

บริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลแม่สอด

8-9 กันยายน 2555

ได้พัฒนาจิตให้มีสติยิ่งขึ้น
ได้เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างศิลปะ
ความสามัคคีในการทางานต่าง
เครือข่าย
การได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน

๕. บทสรุปจากการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและแนวคิด/แนวทางการดาเนินโครงการในระยะต่อไป
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนโดยยึดประชาธิปไตยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน
และโรงเรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ทาร่วมกันเป็นสิ่งที่ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเข้าด้วยกันอย่างดียิ่ง
ซึ่งดูจากการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในโอกาสต่างๆที่เหมาะสม
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รายงาน
(นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ)

โครงการ/กิจกรรมลักษณะที่ ๔ โครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มด้วยการนา
หลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริงและมีความยั่งยืน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เยาวชนพัฒนาเคลื่อนที่เพื่อสันติภาพกับการเป็นผู้นาประชาธิปไตย
๑. เหตุผล/ความจาเป็น
นักเรียนเยาวชนในโรงเรียนมีความสาคัญในต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เกิดการมีภาวะ การ
เป็นผู้นาเพื่อขับเคลื่อนเยาวชนคนอื่นๆให้รักในประชาธิปไตยและส่งเสริมองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ สร้างองค์ความรู้ที่จะนาไปพัฒนาโรงเรียนโดยมีประชาธิปไตยที่แท้จริง
๒.๒ เกิดการขับเคลื่อนเยาวชนอื่นๆให้มีความเป็นผู้นาในทางที่สร้างสรรค์ได้เหมาะสม
๒.๓ มีกิจกรรมที่เกิดจากการนาประชาธิปไตยมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งโรงเรียนและตัวบุคคลได้
เหมาะสม
.
๓. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มด้วยการนาหลักประชาธิปไตยมา
ประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและมีความยั่งยืน
๓.๑ จัดประชุมและวางแผนคัดเลือกนักเรียนเยาวชนเพื่อเข้ารับการอบรมการเป็นเยาวชนผู้นาฯ
๓.๒ เข้ารับการฝึกอบรมเยาวชนพัฒนาเคลื่อนที่เพื่อสันติภาพกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๓ เยาวชนพัฒนาเคลื่อนที่เพื่อสันติภาพแสดงสิ่งที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรมมาถ่ายทอดโดยการจัดตั้ง
องค์กร/สภาในการดูแลประชาธิปไตยในโรงเรียน
๓.๔ สรุปและติดตามช่วยเหลือเยาวชนพัฒนาเคลื่อนที่เพื่อสันติภาพรุ่นใหม่ในการดาเนินการดูแล
ประชาธิปไตยในโรงเรียนต่อไป
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการและผลที่ได้รับ
วันเดือนปี
กิจกรรม
13-17 กุมภาพันธ์ 2555 กิจกรรมการฝึกอบรมความเป็นผู้นาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินชีวิต
14-18 มกราคม 2556
กิจกรรมการฝึกอบรมความเป็นผู้นาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินชีวิต

ผลที่ได้รับ
การแสดงออกถึงภาวะ การเป็นผู้นา
และหลักการใช้ชีวิตฯ
การแสดงออกถึงภาวะ การเป็นผู้นา
และหลักการใช้ชีวิตฯ

๕. บทสรุปจากการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและแนวคิด/แนวทางการดาเนินโครงการในระยะต่อไป
การสร้างประชาธิปไตยจากการสร้างองค์กร/สภา เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากนักเรียนเข้ารับการอบรม
ภาวะการเป็นผู้นาเพื่อขยายผลจากการเข้าร่วมอบรมเป็นการสร้างความเป็นประชาธิปไตยภายในโรงเรียนและสร้าง
ความสามัคคีภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รายงาน
(นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ)

